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VIHAROS HÓNAPOK
AZ 1956-OS INTÉZET ÉS AZ 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 1990-ben 
alakult társadalmi szervezetként az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történeté
nek feltárására, dokumentumainak felkutatására és összegyűjtésére, valamint az erről szóló 
könyvek kiadására. 1991 óta folyamatosan állami támogatásban részesült, részben a Magyar 
Tudományos Akadémián keresztül, részben más állami forrásokból. A Magyar Köztársaság 
Kormánya — egy 1993-ban indított kezdeményezés eredményeként — az 1026/1995. (III. 24) 
kormányhatározattal az Intézetet közalapítvánnyá nyilvánította, hogy közvetlen költségvetési 
forrásokból is támogassa a megjelölt célokat. A közalapítvány Alapító Okirata szerint az 
Intézet közfeladata „a jelenkor-történeti, ezen belül az 1956-os magyar forradalom történetét 
feltáró hazai és nemzetközi tudományos kutatások, dokumentációs munkák megszervezése, 
koordinálása, illetve az ehhez kapcsolódó tudományos kutatómunka feladatainak folyamatos 
ellátásában való részvétel”  (Magyar Közlöny, 1997. december 5. 7971. o.).

A közalapítványt tudományos kuratórium irányítja Kende Péter elnökletével. A kuratóri
um 1996-ban pályázati eljárás után újraválasztotta az Intézet vezetőségét. Litván György 
főigazgató és Hegedűs B. András ügyvezető igazgató a megbízást hároméves időszakra vállal
ta. 1997 februárjától két éven át Rainer M. János töltötte be a megbízott igazgatói tisztet, 
majd 1999. február 17-én a közalapítvány kuratóriuma őt választotta főigazgatóvá háromévi 
időtartamra.

Az 1956-os Intézet megalakulása óta -  a költségvetés, az MTA és különböző alapítványok 
támogatásával -  ötven kötetet adott ki, és elkészített egy digitális középiskolai tananyagot a 
forradalomról, amely elérhető saját internetes honlapján, ahol folyamatosan közzéteszi kuta
tási eredményeit is. (1999-ben CD-ROM-on megjelentette 1956 Enciklopédiáját.) Az Órai 
History Archívum több mint kilencszáz, a XX. századi magyar történelem szereplőivel készült 
életútinterjút őriz. A megyei levéltárakkal közösen elindította és részben már publikálta a for
radalom vidéki történetének feldolgozását. Az Intézet rendelkezik Magyarország legnagyobb 
számítógépes jelenkor-történeti adatbázisával. Tízéves működése során számos hazai és nem
zetközi tudományos konferenciát rendezett, részt vett és vesz több nemzetközi hidegháború- 
történeti kutatási programban, amelyek eredményeképpen a jelenkor-történeti kutatás világ
szerte elismert műhelyévé vált, tudományos partnerükké választották többek között washing
toni, torontói, prágai, varsói és berlini jelenkor-történeti intézetek és kutatóközpontok.

Az Intézet az állami költségvetésből 1996-ban és 1997-ben 50—50 millió, 1998-ban 60 
millió forint támogatásban részesült. 1998 októberében Hámori József miniszter (Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma), elismerve az Intézet tudományos tevékenységét, támoga
tásáról biztosította annak vezetőit. Ennek nyomán a pénzügyminiszter által november 16-án
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benyújtott, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló T/325. sz. törvényjavaslat 
az NKOM I. Általános kulturális kiadás 5. Alapítványok, közalapítványok támogatása cím 
alatt 73 millió Ft működési kiadást irányzott elő az Intézet számára.

1998. november 20-i dátummal Sasvári Szilárd (Fidesz-MPP) képviselő, az Országgyűlés 
Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke T/325/193. számon módosító indítványt nyújtott be, 
amely a Politikatörténeti Alapítványnak előirányzott 50 millió Ft és az 1956-os Intézet Köz- 
alapítványnak előirányzott 73 millió Ft megvonásával XX. századi történeti kutatások címmel 
egy 123 millió Ft-os alap létrehozását javasolta az alábbi indoklással: „A  javaslat elfogadá
sával a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet kiemelt előirányzatai között 
XX. századi történelmi kutatások címmel a Kormány programjában meghirdetett kulturális 
célkitűzésekkel és prioritásokkal összhangban új kulturális feladat kap támogatást, amelyet 
az ilyen jellegű történeti kutatásokkal foglalkozó már meglévő és esetleges új intézmények kö
zött a szakmai kritériumok alapján kell elosztani.”

1998. november 19-i dátummal Csúcs László (FKgP), Font Sándor (MDF) és Mádi Lász
ló (Fidesz-MPP) képviselők T/325/208. számon szintén módosító indítványt nyújtottak be, 
amelyben azt indítványozták, hogy az 1956-os Intézet Közalapítvány 73 millió Ft-ra előirány
zott támogatását 6 millió Ft-ra csökkentsék. Indoklás: „Az 1956-os Magyar Forradalom Tör
ténetének Dokumentációs és Kutató Intézete Közalapítvány feladatait nagyobb hatékonyság
gal, szervezettebben, a közpénzek kismértékű igénybevételével oldja meg. Ezért indokolt tá
mogatásának csökkentése.”

Ez utóbbi módosító javaslatot támogatta 1998. november 25-én az Országgyűlés Kulturá
lis és Sajtóbizottsága, Költségvetési Bizottsága és Gazdasági Bizottsága. A kulturális minisz
térium vezetőit előzetesen nem tájékoztatták a tervezett módosításról.

1998. november 4-18-a között -  a közalapítványok általános átvizsgálása keretében — a 
Kormányzati Ellenőrzési Iroda komplex, mindenre kiterjedő ellenőrzést végzett a közalapít
ványnál. A vizsgálat néhány formai hiányosságot tárt fel, de lényegi szabálytalanságot nem ta
lált. Ennek ellenére még a vizsgálat lezárta előtt Sasvári Szilárd a sajtóban úgy nyilatkozott, 
hogy az 1956-os Intézetnél pénzügyi szabálytalanságokat tártak fel, illetve a „közpénzek el
herdálásáról”  beszélt. A vádakat az Intézet vezetői a nyilvánosság előtt megcáfolták.

A pénzügyi ellehetetlenítést célzó indítványok nagy visszhangot keltettek a magyarorszá
gi lapokban, és felkeltettek a nemzetközi sajtó érdeklődését is. Az év végéig mintegy száz írás, 
rádió- és tv-műsor foglalkozott az üggyel, méltatva az 1956-os Intézet tudományos tevékeny
ségét, valamint elítélve azt, hogy a forradalom történetének kutatását a kormánykoalíció poli
tikai csatározások középpontjába állítja. Többek között a Frankfurter Allgemeine Zeitung, a 
Süddeutsche Zeitung és a Neue Zürcher Zeitung is vitatta a döntést.

Amerikai és nyugat-európai emigrációban élő tudósok nyilvánították ki elismerésüket és 
szolidaritásukat az Intézettel, és tiltakozó levelek sorát juttatták el Orbán Viktor miniszterel
nökhöz, valamint Stumpf István miniszterhez; többek között Alföldy Géza (történész, egyete
mi tanár, Ruprecht-Karls-Universitát, Heidelberg, Németország), Deák István (történész, 
egyetemi tanár, Columbia University, USA), Charles Gáti (politológus, egyetemi tanár, John 
Hopkins University, USA), Gereben István (oceanográfus, az Észak-amerikai Magyar Egye
sületek Koordináló Bizottságának volt ügyvezető titkára), Glanz Zsuzsa (egyetemi tanár; 
St. John’s University, USA), Lipták Béla (nyugalmazott egyetemi tanár, USA), Nagy Károly 
(szociológus, egyetemi tanár, Middlesex Country College, USA), Pásztor Péter (történész, 
egyetemi tanár; Montclair State University, USA), Péteri György (történész, egyetemi tanár; 
Trondheim, Norvégia), Sanders Iván (irodalomtörténész, egyetemi tanág Suffolk Country Coll
ege, USA) és Vermes Gábor (történész, egyetemi tanár, Rutgers University, USA). Az Ameri
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kai Magyar Koalíció Igazgató Testületé 1998. december 5-én külön nyilatkozatot tett, amely
ben kinyilvánította, hogy Magyarország nemzetközi elismertsége és az egyetemes emberi tu
dásigény érdekében létfontosságúnak tartja az 1956-os Intézet további működését.

Több jelentős külföldi tudományos intézet vezetője, munkatársa és számos közéleti sze
mélyiség, köztük Timothy Garton Ash (történész, egyetemi tanár, St. Antony’s College, Ox
ford, Anglia), a Bázeli Egyetem Történeti Tanszéke, John Lewis Gaddis (egyetemi tanár, Yale 
University, USA), Joachim Gauck (evangélikus lelkész, az Egykori Német Demokratikus Köz
társaság Állambiztonsági Minisztériumának Iratait Felügyelő Szövetségi Biztos), Christoph 
Klessmann (a potsdami Jelenkorkutató Központ igazgatója, Németország), Ulrich Mahlert 
(a potsdami Jelenkorkutató Központ tudományos kutatója, Németország), Marcus Meckel 
(a Német Szövetségi Parlament képviselője), Christian E Ostermann (igazgató, Cold War 
International History Project, Woodrow Wilson Center, USA), Andrzej Paczkowski (egyetemi 
tanái; a Lengyel Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének kutatási igazgatója) és 
Manfred Wilke (történész, egyetemi tanár; Freie Universitat, Berlin, Németország) fejezte ki 
nyilvánosan vagy levélben véleményét.

Szolidaritását nyilvánította és egyben tiltakozott a tudományos szabadság korlátozása el
len a magyar értelmiség több kiemelkedő alakja, így Glatz Ferenc, az MTA jelenlegi és Kosáry 
Domokos, az MTA volt elnöke, Lugossy Mária és Bachman Gábor képzőművészek, valamint 
a Hajnal István Kör elnöksége és választmánya. Az MTA Történettudományi Bizottsága és 
II. osztálya egyértelműen elismerte az Intézet munkájának magas tudományos színvonalát és 
további működésének szükségességét. A szakma elismerő nyilatkozatainak sora 1999-ben is 
folytatódott. Februárban százhat francia és német történész intézett nyílt tiltakozó levelet Or
bán Viktor miniszterelnökhöz.

Mécs Imre országgyűlési képviselő, az Ötvenhatos Emlékbizottság elnöke november 29- 
én közleményben tiltakozott az Intézet ellehetetlenítése és a forradalom dokumentumait 
fenyegető pusztulás miatt. „Magam, mint egykori ’56-os halálraítélt, kivégzett bajtársaim em
lékének nevében is kérem a kormánytöbbséget, hogy gondolja át újra szándékát! Vajon mél
tó-e ’56 örökségéhez az, aki éket kíván verni a még élő egykori forradalmárok közé?!”  — ol
vasható a közleményben.

December 3-án a forradalom résztvevői, valamint a kivégzettek családtagjai közül százti- 
zenketten az Intézet munkáját elismerő és a támogatás megvonása ellen tiltakozó levelet jut
tattak el Orbán Viktor miniszterelnökhöz.

A TIB ’56-os tagozatának más volt a véleménye.' Nyilatkozata szerint az 1956-os Intézet 
csak részben képviseli a forradalom eszméit, „mégpedig annak egy balos, revizionista, kom
munista irányzatát, és veszni hagyja igazi értékeit” . Egyúttal kifejezte azon reményét, hogy az 
1956-os Intézet állami támogatásának tervezett csökkentésével a kormány „ ’56 igazi értékei
nek maradéktalan feltárását és megőrzését akaija megvalósítani” . A támogatás tervezett meg
vonásával értett egyet az ’56-os Magyarok Világszövetsége is.

Az igazgatóság nevében Rainer M. János — akkor megbízott igazgató — november 30-án 
nyílt levelet intézett a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselőihez, amelyben ismer
tette az Intézet tízéves munkáját, eredményeit, valamint kiadványainak listáját, amely egyér
telműen cáfolja az egyoldalúság vádját. Felhívta a figyelmüket arra, hogy az 1956-os Intézet 
azon kevés intézmények egyike, amelyet valóban a rendszerváltás hozott létre, és a támoga
tás megvonásával működése, valamint a folyamatban lévő kutatások befejezése lehetetlenné 
válna. Az Intézet kiadványainak jegyzékét több napilap is közölte.

1998. november 30-án az 1999. évi költségvetés vitájában a tervezett csökkentéssel kap
csolatban éles szóváltásra került sor a kormánykoalícióhoz tartozó képviselők és az ellenzék
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között. Az előbbiek helyeselték a támogatás megvonását, érveik azonban arról tanúskodtak, 
hogy nem ismerik az Intézet tudományos tevékenységét és eredményeit, illetve minden valós 
alap nélkül pénzügyi visszaéléssel vádolták az Intézet vezetőit. Az ellenzéki képviselők a ku
tatás szabadsága mellett emeltek szót, és felhívták a képviselők figyelmét arra, hogy a támo
gatás csökkentése egy komoly kutatási eredményekkel, a vidéki eseményeket is feltáró, vala
mint jelentős gyűjteménnyel rendelkező Intézet munkáját fogja ellehetetleníteni érthetetlen 
és alá nem támasztott politikai megfontolásokból.

Az Országgyűlés 1998. december 8-án a Csúcs—Font—Mádi-féle javaslatot fogadta el, vagy
is az eredeti pénzügyminisztériumi előterjesztésben szereplő 73 millió Ft alig tizenketted ré
szét szavazta meg a közalapítvány működésének támogatására.

A döntést követően több alapítvány, intézmény és magánszemély ajánlotta fel támogatását 
a további működéshez, így a Soros Alapítvány, a Nyílt Társadalom Archívum, valamint a Ma
gyar Tudományos Akadémia.

A közalapítványt irányító kuratórium, valamint az Intézet vezetői több sajtó-, rádió-, illet
ve tv-nyilatkozatban tiltakoztak a megalapozatlan vádak ellen, és kifejtették, hogy a költség- 
vetési támogatás radikális csökkentésének indoklása semmiféle szakmai kritikát nem tartal
mazott.

December 6-án a kommunizmuskutatás legfrissebb eredményeit összegző 1998-as Év
könyv bemutatója az Intézet melletti szolidaritási demonstrációvá vált. A bemutatón jelen lévő 
Göncz Árpád köztársasági elnök rövid felszólalásában kiemelte, hogy az Intézet kiadványai 
mind a forradalom eseménytörténete, mind előzményei és utóélete tekintetében teljességre 
törekszenek. Rainer M. János megbízott igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány 
véleményével szemben a kutatási eredményeket a szakma folyamatosan értékelte, értékeli, és 
bár az Országgyűlés döntése súlyosan érinti a további működést, nem tudja tönkretenni az 
Intézetben folyó kutatásokat.

Az 1956-os Intézet költségvetési támogatásának megvonásával kapcsolatos részletes in
formációk az interneten is olvashatók a www.rev.hu/sorsunk címen.

Összeállította Molnár Adrienné

http://www.rev.hu/sorsunk

